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В рамках Проєкту «Відкритий освітнії простір для студентів і громади», що 
реалізується Консорціумом у складі Донецького державного університету 
управління, Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ 
України, Університету Генуї (Італія) та виконкому Маріупольської міської ради, 
за фінансової підтримки Європейського Союзу (Програма «Підтримка ЄС 
переміщеним вищим навчальним закладам на Сході України»), 
ГО «Фонд розвитку Маріуполя» та «Зеленого центру МЕТІНВЕСТ»

Цей документ підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу. 
Зміст цього документа є виключною відповідальністю Донецького державного 
університету управління, і ні за яких обставин не може розглядатися як такий, 
що відображає позицію Європейського Союзу.



ВСТУП

Донецький юридичний інститут МВС України – це заклад вищої освіти, метою 
якого є реалізація надійної й успішної стратегії стабільного та перспективного 
розвитку якості надання освітніх послуг у сфері поліцейської освіти, апробації та 
впровадження інноваційних педагогічних систем підготовки правоохоронців, 
модернізації змісту відомчої освіти, адаптації її до світових тенденцій і потреб 
захисту прав та свобод громадян України, освітньо-наукового забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку.

Через військовий конфлікт на Сході України в липні 2014 року Донецький 
юридичний інститут МВС України тимчасово переведено з м. Донецька до м. 
Маріуполь Донецької області та розміщено на базі Маріупольського училища 
професійної підготовки працівників міліції. Відсутність повноцінних і комфорт-
них умов для організації освітнього процесу змусило Інститут у жовтні 2014 року 
передислокуватися до м. Кривий Ріг та розміститися в приміщенні Центру 
спеціалізації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Завдяки патріотично налаштованому колективу Донецького юридичного інститу-
ту МВС України, його прагненню повернутись до рідного регіону, з 2016 року 
відновлено діяльність Інституту на території Донецької області. Наразі триває 
розбудова інфраструктури Інституту та розвиток студентських сервісів у м. 
Маріуполь.

За ініціативою  Маріупольської міської ради та громади міста з 20 березня 2017 
року науково-педагогічним складом інституту відновлено надання освітніх 
послуг на курсах первинної професійної підготовки поліцейських у м. Маріуполь, 
яких вперше було прийнято на службу в підрозділи кримінальної поліції ГУНП у 
Донецькій області. 
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Сьогодні ключовими стратегічними напрямами діяльності Донецького юридич-
ного інституту МВС України є розвиток діяльності та облаштування всіх об’єктів 
інфраструктури у м. Маріуполь; збереження лідерських позицій з підготовки 
кадрів за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» з поглибле-
ним спрямуванням освітньо-професійного середовища на потреби поліцейської 
та юридичної практики Донецького регіону.

Тісна співпраця з переміщеними ЗВО міста Маріуполь дозволила Інституту стати 
со-аплікантом Проєкту «EDUCATION OPEN SPACE FOR STUDENTS AND COMMUNITY» 
(скорочена назва – EduSpace) (далі – Проєкт), який реалізується Консорціумом у 
складі Донецького державного університету управління (далі – ДонДУУ), Донець-
кого юридичного інституту МВС України (далі – ДЮІ), Університету Генуї (Італія) 
та Виконкому Маріупольської міської ради у 2020-2023 рр. За результатами 
реалізації Проєкту буде реконструйовано будівлю ДонДУУ, в якій будуть розташо-
вуватися: Smart-бібліотека, конференц-зала, тренінгові аудиторії, спортивні 
зали, студентський клуб, що створять необхідний функціонал Інституту для 
підвищення ефективної самостійної та індивідуальної роботи курсантів, 
студентів і викладачів, а також молоді мікрорайону та громади міста в цілому. 

Проведений самоаналіз діяльності Донецького юридичного інституту МВС 
України за 2015-2019 рр. дозволяє визначити стан основних напрямів розвитку 
Інституту: інфраструктури, освітніх програм, діяльності органів студентського 
самоврядування, розвиток студентських послуг. Аналіз підтримки Інституту з 
боку громади міста дозволяють прогнозувати укріплення позицій закладу вищої 
освіти в галузі підготовки не тільки кадрів для Національної поліції України в 
Донецькій області, а також юристів для всієї України. 



Донецький юридичний інститут засновано 28 квітня 1961 року як Сталінську (Донецьку) спеціалізовану 
середню школу міліції МВС УРСР у селищі Новожданівка Харцизького району Сталінської області. У 2011 
році заклад освіти перейменовано в Донецький юридичний інститут МВС України (далі – Інститут). 

У результаті військових подій на Сході України весь колектив закладу освіти залишився вірним присязі 
Українському народові. Під час переміщення колектив був змушений на новому місці вирішувати питання 
облаштування побуту та організації життєдіяльності, докладати максимальних зусиль для відновлення 
освітянських та наукових традицій Інституту.

Донецький юридичний інститут МВС України є закладом вищої освіти державної форми власності із 
специфічними умовами навчання, який належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 
України.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
В М. МАРІУПОЛЬ

МІСІЯ
Місією ДЮІ МВС України є формування високоосвіченої особи-
стості з моральними та демократичними цінностями, підготовка 
високопрофесійного, конкурентоспроможного фахівця, який 
усвідомлює сутність і соціальну значущість своєї професії, 
поважає закон і здатен діяти згідно з принципами справедли-
вості для сталого розвитку суспільства.

Місія і стратегічний напрям розвитку Донецького юридичного 
інституту МВС України полягає в побудові соціально орієнтовано-
го конкурентоспроможного закладу вищої освіти, який 
відповідає високому рівню надання освітніх послуг та є центром 
підготовки висококваліфікованих фахівців та формування 
особистостей з високими моральними якостями й демократични-
ми цінностями.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 

В М. МАРІУПОЛЬ

Сьогодні Донецький юридичний інститут МВС України в місті Маріуполь представлений Факультетом № 2 
(далі – Факультет) та Маріупольським центром первинної професійної підготовки «Академія поліції» 
Донецького юридичного інституту МВС України (далі – Академія).

На Факультеті здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня бакалавр і магістр за спеціальностя-
ми «Право» та «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форм навчання. Підготовка кадрів для 
підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів досудового розслідування здійснюєть-
ся на основі повної загальної середньої освіти. Навчання за обома освітніми ступенями проводиться за 
державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб.

На Факультеті здійснюється ступенева підготовка фахівців-юристів освітніх ступенів бакалавр і магістр 
для роботи в державних та комерційних структурах за спеціальністю «Право» за 5 освітніми програмами. 

Контингент 
здобувачів 500

близько

осіб за денною 
та заочною 
формами навчання
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Академія здійснює освітню діяльність у галузі професійно-технічної 
освіти за професією КП 5162 Поліцейський (за спеціалізаціями) з 
ліцензованим обсягом 300 осіб на підставі наказу Міністерства 
освіти і науки України від 05.04.2018 № 349-л «Про ліцензування 
освітньої діяльності».



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
В М. МАРІУПОЛЬ

Структура Інституту має 
розвинуту систему

В Інституті діють курси підготовки абітурієнтів до вступу у заклади вищої освіти України, які є його 
структурним підрозділом. Основною метою курсів є не лише цілеспрямоване формування якісного 
контингенту абітурієнтів, які можуть успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання, а й підвищення 
якості їхніх знань, проведення профорієнтаційної роботи щодо пошуку та залучення до Інституту обдаро-
ваної молоді, забезпечення цільової підготовки до вступу до Інституту найкращих слухачів. До проведен-
ня підготовчих курсів залучено досвідчених фахівців інституту. За чотири роки роботи підготовлено 
понад 500 абітурієнтів до вступу в Інститут.

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, 
ад’юнктів і молодих учених ДЮІ МВС України (далі – 
Наукове товариство) є добровільним об’єднанням 
студентів, курсантів, слухачів, ад’юнктів і молодих 
учених ДЮІ МВС України, яке забезпечує захист прав 
та інтересів осіб, які навчаються або працюють в 
Інституті, зокрема щодо питань наукової діяльності, 
підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну 
знаннями.

МЕТА
Мета Наукового товариства – активізація наукових досліджень, 
оприлюднення їх результатів, розширення наукових і творчих 
контактів.

Основні завдання Наукового товариства: проведення організа-
ційних, наукових та освітніх заходів; популяризація наукової 
діяльності серед здобувачів, сприяння залученню осіб, які 
навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 
підвищення якості наукових досліджень; сприяння обміну 
інформацією між молодими вченими та дослідниками; сприяння 
розвитку міжвишівського та міжнародного співробітництва; 
взаємодія з Національною академією наук України та національ-
ними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослід-
ними установами; виконання інших функцій відповідно до вимог 
Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України.

осіб
200

Кількість членів 
Товариства 



Науковим товариством підписано угоди про 
співробітництво та налагоджено партнерські 
відносини з науковими інститутами, державними 
та громадськими організаціями, серед яких: 
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Координаційна рада молодих 
юристів при Міністерстві юстиції України;

Конституційний Суд 
України;

Інститут політико-правових 
та релігійних досліджень;

Інститут економіко-правових 
досліджень НАН України;

територіальні управління юстиції, 
об’єднання адвокатів тощо. 



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
В М. МАРІУПОЛЬ

Аспірантура 
та докторантура

Аспірантура здійснює підготовку 
науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації за денною та 
заочною формами навчання для 
здобуття наукового ступеня 
доктора філософії у галузі знань 
«Право» за науковими спеціаль-
ностями: 

теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень; 

господарське право; господарсько-процесу-
альне право; 

трудове право та право соціального забез-
печення; 

адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право; 

кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право; 

кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність.

12.00.0

12.00.04

12.00.05

12.00.07 

12.00.08

12.00.09



Докторантура здійснює підготовку 
наукових кадрів вищої кваліфіка-
ції за денною формою навчання 
для здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за 
спеціальностями: 

теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень; 

господарське право; господарсько-процесу-
альне право; 

трудове право та право соціального забез-
печення; 

адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право; 

кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність. 

12.00.01 

12.00.04

12.00.05

12.00.07

12.00.09



На базі Донецького юридичного 
інституту МВС України створено 
дві Спеціалізовані вчені ради:

з правом прийняття до розгляду та прове-
дення захисту дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальностями: 12.00.01 «Теорія та історія 
держави і права; історія політичних і право-
вих учень», 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче 
право», 12.00.09 «Кримінальний процес і 
криміналістика; судова експертиза; опера-
тивно-розшукова діяльність»;

з правом прийняття до розгляду та прове-
дення захисту дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальностями: 12.00.04 «Господарське 
право; господарсько-процесуальне право»; 
12.00.05 «Трудове право; право соціального 
забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформа-
ційне право».

К 11.737.01 

К 11.737.02 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
В М. МАРІУПОЛЬ



Науково-дослідна лабораторія з проблемних 
питань правоохоронної діяльності є структурним 
підрозділом Інституту. Відповідно до зазначеної 
мети лабораторія постійно здійснює наукові 
дослідження та доробки в галузі забезпечення 
безпеки дорожнього руху. В межах співпраці з 
Департаментом патрульної поліції Національної 
поліції України, іншими структурними 
підрозділами Національної поліції України та 
правоохоронними органами науково-дослідна 
лабораторія постійно проводить на замовлення 
таких органів прикладні наукові дослідження 
щодо розв’язання нагальних проблем службової 
діяльності та виконання покладених на них 
завдань, зокрема у галузі транспортної безпеки.

дослідження актуальних питань у 
галузі забезпечення транспортної 
безпеки в Україні. 

Мета діяльності – 

У 2018 році відновлено діяльність Юридичної клініки «Правовий захист» (далі – Юридична клініка), в 
межах якої здійснюється безоплатна правова допомога соціально-незахищеним верствам населення, 
особлива увага приділяється проблемам внутрішньо-переміщених осіб, учасникам Операції Об’єднаних 
Сил. Консультації здійснюються науково-педагогічним складом кафедр Інституту за участю юристів-прак-
тиків, представників правоохоронних та правозахисних структур. З початку роботи Юридичної клініки 
надано безоплатну правову допомогу більш 200 особам міста Маріуполь. 

проходять практичну підготовку 
на базі юридичної клініки

студентів50
Щороку

Юридична клініка є практичною базою 
підготовки правників, полігоном для 
отримання досвіду вирішення різних 
правових та життєвих питань.



У 2016 році збірник зареєстровано в бібліографіч-
ній базі даних Google Scholar. Інститут є членом 
CrossRef: кожній опублікованій у збірнику статті 
присвоюється цифровий ідентифікатор – DOI, один 
із найбільш важливих, значимих та затребуваних 
інструментів сучасного наукового журналу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 
17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атеста-
ційної колегії Міністерства щодо формування 
Переліку наукових фахових видань України від 26 
лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 11 
липня 2019 року № 975» збірник наукових праць 
Донецького юридичного інституту МВС України 
включено до Переліку наукових фахових видань 
України як друковане періодичне видання категорії 
«Б».

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
В М. МАРІУПОЛЬ

Донецький юридичний інститут МВС України є 
засновником фахового видання «Правовий часопис 
Донбасу» ("LAW JOURNAL OF DONBASS"). Збірник 
розрахований на публікацію результатів наукових 
досліджень, напрацювань молодих науковців, 
досвідчених правників з таких напрямків, як: теорія 
та історія держави і права; конституційне та міжна-
родне право; господарське право і процес, цивільне 
право і процес, трудове право; адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне 
право; кримінальне право та кримінологія; 
кримінальний процес та криміналістика; оператив-
но-розшукова діяльність. 

рік
2017

icv
67,54

За результатами експертної оцінки за 2017 рік, за 
2018 рік збірник наукових праць «Правовий 
часопис Донбасу» включено до міжнародної 
наукометричної бази «Index Copernicus 
International» (Республіка Польща): 

рік
2018

icv
72,95



Асоціація випускників Донецького юридичного інституту МВС України (далі – Асоціація) є організацій-
ною структурою, що покликана налагодити зворотній зв’язок між випускниками Інституту, сприяти 
працевлаштуванню випускників; сприяти професійній орієнтації і добору молоді до Інституту; створю-
вати сприятливі умов для гармонійного розвитку особистості випускника Інституту; сприяти участі 
членів Асоціації у міжнародних програмах навчання; сприяти вдосконаленню змісту освіти, якості й 
ефективності підготовки фахівців; надати можливості для духовного й професійного розвитку членів 
Асоціації; надати допомогу та підтримку членам Асоціації. 

Членами ГО «Асоціація випускників ДЮІ» 
можуть стати не лише випускники 
Інституту, а й всі інші особи, яким 
не байдужа доля закладу освіти.

Проведено понад 20-ти наукових та спортивних 
заходів від початку діяльності Асоціації.

1 000
осіб

більше 

Кількість активних членів Асоціації 

14 березня 2016 року в Криворізькому міському управлінні 
юстиції Дніпропетровської області було офіційно зареєстровано 
як юридичну особу громадську організацію 
«Асоціація випускників Донецького юридичного інституту».



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
В М. МАРІУПОЛЬ

SWOT-аналіз
 Донецького юридичного 
інституту МВС України

1. Значний досвід надання освітніх послуг у галузі підготовки кадрів для системи органів Міністерства внутрішніх справ 
(майже 60 років).
2. Провадження освітніх програм цільового замовлення від МВС.
3. Повний цикл підготовки фахівців зі спеціальними знаннями та компетентностями для роботи в системі МВС, 
підприємств, установ та організацій іншої підпорядкованості. 
4. Наявність спеціальностей, що є затребуваними на ринку праці в галузі юридичних послуг.
5. Наявність дистанційного навчання та дистанційних дисциплін.
6. Ефективна система контролю якості надання освітніх послуг.
7. Чітка структура управління діяльністю інституту (структурований та регламентований менеджмент).
8. Наявність навчально-виховного комплексу підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції (м. Кривий Ріг).
9. Наявність Академії поліції (м. Маріуполь).
10. Наявність системи підвищення кваліфікації співробітників Національної поліції.
11. Високий рівень кваліфікації науково-викладацького складу. Залучення до викладання атестованих співробітників 
Національної поліції та фахівців зі значним практичним досвідом. 
12. Функціонування Спеціалізованої Ради.
13. Підготовка та атестація докторів філософії та докторів наук.

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

1. Вимушене переміщення Донецького юридичного інституту в 2014 році призвело до серйозних втрат у сфері матеріаль-
но-технічного забезпечення освітнього процесу, тому існує постійна потреба в державному фінансуванні для відновлення 
матеріально-технічної бази. Донецький юридичний інститут МВС України здійснює підготовку фахівців для підрозділів 
Національної Поліції України. Оволодіння певними навичками вимагає спеціальних умов навчання, що, у свою чергу, 
потребує додаткового фінансування. 
2. Недостатній рівень відновлення матеріально-технічної інфраструктури в навчальних корпусах. Недостатній рівень 
відновлення матеріально-технічної бази гуртожитків. Незабезпеченість житлом персоналу з числа внутрішньо переміще-
них осіб. 

1. Високий рівень конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг у регіоні. Фактична відсутність конкуренції у регіоні у 
сфері підготовки кадрів для підрозділів Національної Поліції України.
2. Уважність керівництва ЗВО до менеджменту діяльності закладу освіти.
3. Покращення умов та розвиток роботи спеціалізованих тренувальних залів, наукової лабораторії.
4. Розвиток співпраці з великими виробничими підприємствами м. Кривий Ріг та м. Маріуполь.
5. Стимулювання розвитку інноваційних технологій викладання. 

1. Поява великої кількості «масових відкритих онлайн-курсів» (наприклад Prometheus). Така тенденція робить класичну 
освіту менш привабливою для тих, наприклад, хто бажає отримати більш специфічний фах.
2. Посилення бойових дій на сході країни. Військово-політична ситуація на сході країни залишається нестабільною, що в 
зв’язку з близьким розташуванням інституту в м. Маріуполі до лінії зіткнення та у разі загострення може становити загрозу 
для діяльності Інституту.
3. Можлива зміна ситуації на ринку праці, зокрема зниження попиту на фахівців юридичної галузі.
4. Посилення відтоку студентів до закордонних закладів освіти.
 



За допомогою даних  SWOT-аналізу Донецького юридичного інституту МВС 
України можна зазначити, що Інститут має більше сильних сторін та можли-
востей, ніж слабких сторін та загроз. До того, сильні сторони та можливості 
при ефективному розвитку Інституту можуть стати факторами мінімізації 
впливу слабких сторін та попередження виникнення факторів загроз.

14. Активна розбудова ДЮІ після переміщення на території м. Кривий Ріг та м. Маріуполь. 
15. Розвиток фізичного виховання. Високі показники та здобутки курсантів і студентів у галузі спорту. 
16. Високий ступінь залучення науково-викладацького складу до суспільного життя громади в м. Кривий Ріг та м. Маріуполь.
17. Підтримка розвитку студентського самоврядування.
18. Конкурентоспроможні ціни на освітні послуги Інституту.
19. Наявність успішного досвіду кар’єрного зростання випускників. Наявність Асоціації випускників, взаємопідтримка та 
взаємозв’язок між Інститутом та випускниками.
20. Повне державне утримання курсантського складу протягом навчання (забезпечення одягом, харчуванням, проживанням).
21. Отримання курсантами звання «рядовий поліції» на 1 курсі навчання. 
22. Наявність «Юридичної клініки», в який здобувачі мають змогу розпочинати різнобічну практичну юридичну діяльність ще під 
час навчання, розвивати навички комунікації з потенційними клієнтами, розвивавати навички складання юридичних документів 
та взаємодії з судами та іншими установами.
23. Наявність системи психологічної підтримки співробітників та здобувачів вищої освіти.
24. Системна виховна робота. Підтримка дисципліни у навчанні, побуті та спілкуванні, патріотичне виховання, фізичне виховання 
та заохочення до занять спортом, участі в спортивних змаганнях.
25. Інтеграція інституту в життя громади, взаємодія та реалізація спільних ініціатив спільно з органами місцевої влади (особливо у 
м. Маріуполь), участь студентів та курсантів у суспільно важливих заходах та проектах. 

6. Залучення партнерських компаній до співпраці (для проходження практики студентами).
7. Розширення переліку професійно-освітніх програм підготовки студентів, сертифікатних програм.
8. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості надання освітніх послуг. 
9. Запровадження автоматизованої адміністративно-управлінської системи (система «Деканат» тощо) 
10. Можливість продовжити навчання у ЗВО України та за кордоном.
11. Розвиток та створення міжнародних програм навчання та обміну.
12. Посилення автономності в діяльності ЗВО.

3. Відсутність упровадження на достатньому рівні інноваційних технологій у процес навчання та тренування, зокрема відсутність 
VR-тренажерів і т.д.
4. Недостатній рівень відновлення бібліотечного фонду та матеріально-технічної інфраструктури бібліотеки.
5. Відсутність студентського хабу.
6. Незначна кількість курсів іноземною (англійською) мовою, що суттєво обмежує зацікавленість іноземних студентів та викладачів 
у навчанні\стажуванні\програмах обміну із ЗВО.



АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Інститут ліцензований для надання освітніх послуг (ліцензія серії АЕ №527870 вiд 06.01.2015) за освітнім 
ступенем бакалавр, магістр. Акредитовано Інститут за III рівнем зі спеціальностей «Правознавство», 
«Правоохоронна діяльність» (сертифікат серії РД-III №0473578) та за IV рівнем зі спеціальності «Правоз-
навство» (сертифікат серії НД-IV №0478221). 

Інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр і магістр за напрямами та спеціаль-
ностями «Правоохоронна діяльність» та «Право», «Економічна безпека», «Публічне управління та 
адміністрування». За освітньо-науковим ступенем доктор філософії – за спеціальністю «Право».

На факультеті № 2 здійснюється ступенева підготовка 
фахівців-юристів освітніх ступенів бакалавр і магістр 
для роботи у державних та комерційних структурах за 
спеціальністю «Право» за такими освітніми програмами: 

«Адміністративно-правова діяльність»; 

«Цивільно-правова діяльність»; 

«Господарсько-правова діяльність»; 

«Кримінально-правова діяльність»;

«Правоохоронна діяльність».

За підтримки Британської Ради в Україні у 2019 році розроблена 
сертифікатна програма «Вирішення конфліктів та медіація».

У 2018 році Донецьким юридичним інститутом МВС України 
відкрито нову спеціальність підготовки здобувачів вищої освіти 
бакалаврського рівня – 281 «Публічне управління та адміністру-
вання».



З метою розробки та контролю за реалізацією 
освітніх програм спеціальностей (спеціалізацій) 
у Донецькому юридичному інституті діє інститут 
гарантів освітніх програм, основними 
завданнями якого є: 

забезпечення відповідності змісту програми 
стандарту вищої освіти;

загальне керівництво змістом освітньої про-
грами: актуалізація варіативної компоненти 
відповідно до потреб ринку праці, програм 
міжнародної академічної мобільності;

координація роботи з розробки освітньої 
програми та її навчально-методичного 
забезпечення;

визначення кадрового забезпечення й умов 
реалізації освітньої програми;

організація заходів, спрямованих на запити 
стейкхолдерів, конкурентоспроможних на 
ринку праці та актуалізація освітньої про-
грами з урахуванням сучасних вимог;

організація самоаналізу освітньої програми 
з метою контролю якості підготовки здобу-
вачів вищої освіти.

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ



АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Удосконалення освітніх програм Донецького 
юридичного інституту МВС України – постійний 
процес, який має на меті: 

підвищення якості навчання для забезпе-
чення відповідності підготовки фахівців 
вимогам практики та формування в них 
затребуваних суспільством та ринком праці 
компетентностей; 

побудова освітнього процесу на принципах 
гнучкості, адаптивності, ефективності з 
орієнтацією на здобувачів вищої освіти;

впровадження сучасних методів та техноло-
гій в освітній процес; 

формування трансверсальних компетентно-
стей у здобувачів вищої освіти;

створення умов для впровадження дуальної 
форми освіти.

У межах реалізації Проєкту та стратегічного розвитку Донецького юридичного інституту заплановано 
відкриття освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» за освітнім ступенем магістр, яка 
дозволить розвинути в студентів навички критичного мислення, спілкування та командної роботи. Зміст 
освітньої програми передбачатиме фокусування уваги на таких напрямках: медіація між владою і 
громадою, медіація переселенців, сімейна медіація.



АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про вищу 
освіту» та Положення про студентсько-курсантське 
самоврядування в Донецькому юридичному інституті 
МВС України в містах Кривому Розі та Маріуполі діє два 
осередки студентсько-курсантське самоврядування.

Метою діяльності студентсько-курсантського самовряду-
вання є створення умов для самореалізації особистості 
курсантів і студентів Інституту та формування в них 
організаторських навичок, лідерських якостей, 
відповідальності за результат своєї праці тощо. 

Діяльність студентсько-курсантського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духов-
ності та культури курсантів і студентів Інституту, зростання в здобувачів соціальної активності.

Основними завданнями студентсько-курсантського 
самоврядування є:

забезпечення захисту прав та інтересів здобу-
вачів вищої освіти шляхом налагодження постій-
ного діалогу представників студентсько-курсант-
ського самоврядування з науково-педагогічними 
працівниками та керівництвом Інституту;

участь у забезпеченні навчальної, наукової, твор-
чої діяльності здобувачів;

сприяння створенню різноманітних курсантських 
і студентських гуртків, товариств, об’єднань та 
координація їх діяльності;

популяризація здорового способу життя, безпеч-
ної поведінки, профілактика та запобігання вчи-
ненню здобувачами вищої освіти правопорушень;

участь у проведенні виховної роботи з курсанта-
ми та студентами;
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виховання патріотизму, сприяння формуванню в 
здобувачів вищої освіти моральних та етичних 
норм;

сприяння організації дозвілля та відпочинку 
здобувачів вищої освіти;

проведення благодійної роботи.

Представники студентсько-курсантського самоврядування є постійним організатором та учасниками 
різних заходів, у тому числі наукових, правознавчих освітніх квестів зі школярами, благодійних 
ярмарок, культурно-розважальних заходів, допомоги дитячим будинкам, організації та участі в днях 
відкритих дверей Інституту.

У Донецькому юридичному інституті з 2018 року діє благодійне об’єднання курсантів «Спілка 41», назва 
якого походить від ст. 41 «Поліцейське піклування» Закону України «Про Національну поліцію». За 
період існування об’єднання за ініціативою курсантів було зроблено багато соціальних справ. Пред-
ставники «Спілки 41» та студентського-курсантського самоврядування проводять соціальні акції, які 
спрямовані на надання допомоги уразливим категоріям населення. 

Курсанти та студенти є 
постійними учасниками 
низки заходів:

студентських змагань з ефективного вирішення 
спорів, які здійснюються за ініціативою Організа-
ції з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 
та Національної асоціації медіаторів України. 
Інститут представляла команда з 5 курсантів. 
Ключовими завданнями цих змагань є популяри-
зація медіації в Україні, формування кращого 
розуміння особливостей та можливостей перего-
ворів і медіації як методів вирішення спорів, до-
цільності застосування моделі переговорів за 
інтересами в залежності від обставин справи; 

у межах міжнародної програми «UPSHIFT Украї-
на», яка реалізується ЮНІСЕФ Україна та ГО 
«Фонд «Професійний розвиток Харкова» за 



підтримки Європейського Союзу було реалізовано 
соціальний проект «BULLYING STOP». Метою є 
популяризація громадських ініціатив протидії 
булінгу, розгляд психологічних та юридичних 
аспектів проблеми булінгу в освітньому просторі, 
обговорення здійснення подальших заходів про-
тидії булінгу та захисту прав учасників освітнього 
процесу. За результатами проєкту командою сту-
дентів ДЮІ з 3 осіб було проведено низку 
семінарів та тренінгів у закладах освіти Маріупо-
ля з метою профілактики та протидії булінгу;

у п’ятій хвилі проекту «UPSHIFT Україна» команда 
в складі 5-ти курсантів Інституту створила теле-
грам-бот з метою захисту від посягань кіберзло-
чинців та інтернет-шахраїв для постійного інфор-
мування, а також провела воркшопи та лекції для 
молоді з питань запобігання загроз, які можуть 
зустрітися в сучасному цифровому світі.

Реалізація Проєкту EduSpace дозволить розвинути 
студентське самоврядування шляхом створення сучас-
них та комфортних умов для здійснення їх діяльності. 
Розуміння європейського досвіду у функціонуванні 
студентського самоврядування в сучасних умовах 
дозволить студентам та курсантам на новому рівні 
відчути свою значущість та свій потенціал. Реалізація 
проекту EduSpace також дозволить розширити уявлення 
про місце та роль студентського самоврядування, 
методи його здійснення шляхом обміну досвідом з 
іншими лідерами студентської спільноти, дозволить 
студентам та курсантам здобути нові навички як лідера, 
так і члена команди.



АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ

Донецький юридичний інститут МВС України у свої діяльності прагне не лише до забезпечення 
здобувачів вищої освіти якісними освітніми послугами, але й забезпечити їх всебічний розвиток, 
зокрема культурний, соціальний, інтелектуальний, фізичний тощо.

У зв’язку з вимушеним переміщенням закладу (освіти) у 2014 році було втрачено значну частину 
ресурсів, які б давали змогу задовольнити потреби студентів і курсантів у влаштуванні свого дозвілля, 
виховного процесу, соціального спілкування тощо. 

Починаючи з 2014 року в Донецькому юридич-
ному інституті триває постійний процес віднов-
лення втрачених можливостей. За допомогою 
співпраці з місцевою владою, громадськими та 
благодійними організаціями, міжнародними 
донорами, завдяки наполегливій праці та 
самовідданості колективу Інституту на сьогодні 
вдалося частково відновити і розвинути систему 
студентських послуг.

Донецький юридичний інститут МВС України дає 
змогу здобувачам вищої освіти користуватися 
сучасним електронним репозитарієм наукової 
літератури в бібліотеці Інституту, брати участь у 
наукових гуртках Інституту, де під керівництвом 
досвідчених науковців робити перші кроки до 
власних наукових надбань, займатися спортом під 
керівництвом професіоналів.   

Керівництво Донецького юридичного інституту МВС України усвідомлює велику потребу молоді в 
отриманні студентських послуг різного характеру в межах закладу вищої освіти. Реалізація проекту 
EduSpace стане важливим кроком на шляху розвитку студентських послуг. Облаштування сучасних 
спортивних залів стане підґрунтям для додаткової підтримки інтересу курсантів та студентів у їх 
фізичному розвитку, веденні здорового способу життя, досягненню спортивних результатів, адже для 
фахівців у сфері правоохоронної діяльності високий рівень фізичної підготовки є однією з ключових 
професійних компетентностей. 

Створення сучасних та комфортних умов для студентського самоврядування, 
простору для спілкування та навчання стане поштовхом для всебічної 
реалізації студентами та курсантами свого інтелектуального та творчого 
потенціалу, налагодження комунікації з іншими представниками ЗВО.

Створена Smart-бібліотека під час 
реалізації Проєкту надасть можливість 
використовувати в освітньому процесі 
юридичну навчальну та наукову 
літературу, вирішить проблему 
забезпеченості профільних дисциплін, 
а також дисциплін професійної 
спрямованості.



АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
З АКАДЕМІЧНОЮ 

СПІЛЬНОТОЮ ТА ГРОМАДОЮ

Донецький юридичний інститут МВС України постійно здійснює активну інтеграцію в громаду міста 
Маріуполь. Активна позиція щодо участі в суспільно важливих питаннях є одним з пріоритетних 
напрямів діяльності закладу освіти та стратегії розвитку.

У межах цієї діяльності Донецький юридичний інститут 
МВС України уклав договори про співпрацю з:

Головним управлінням Національної поліції 
України у Донецькій області; 

Маріупольською міською радою; 

Молодіжною лігою майбутніх поліцейських; 

Громадською організацією «Фонд розвитку 
Маріуполя»; 

Інститутом економіко-правових досліджень НАН 
України; Маріупольським місцевим центром з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги; 

Громадською організацією «Колегіум Анни Ярос-
лавни Схід»;

Громадською організацією «Довіра» та іншими 
громадськими та благодійними організаціями.

Донецький юридичний інститут активно співпрацює та проводить спільні суспільно важливі заходи з 
міжнародними організаціями, які здійснюють свою діяльність на території міста Маріуполь. 

У лютому 2018 року Донецький юридичний інститут став повноправним членом Європейської організа-
ції публічного права (м. Афіни, Грецька Республіка). Підписано Угоду між Донецьким юридичним 
інститутом МВС України і Європейською організацією публічного права про співробітництво у сфері 
освітньої та наукової діяльності. 

Постійно триває діалог Інституту зі спостерігачами ОБСЄ, які проводять лекції на тему «Діяльність місії 
ОБСЄ в Україні», семінари про особливі умови, при яких виконуються обов’язки представників органі-
зації, діяльність як в Європі так і в Донецькій та Луганській областях, на лінії зіткнення.



Слухачі Маріупольського центру первинної 
професійної підготовки «Академія поліції» ДЮІ 
МВС України є учасниками воркшопів щодо 
знешкодженням наземних мін та боєприпасів, 
що можуть становити небезпеку для цивільних 
осіб, які проводяться працівниками HALO Trust, 
британської благодійної і американської неко-
мерційної організації.

Інститут активно підтримує зв’язки з іншими 
державами та активно співпрацює з національ-
ними спільнотами Маріуполя, наприклад, 
Генеральним консулом Греції в Маріуполі 
Григоріусом Тассіопулосом, Культурним центром  
Маріупольського товариства греків «Меотіда», 
Посольством Хорватії в Україні та ін.

Представники Інституту беруть участь у круглих столах на тему «Безпечніші громади», які організовані 
Консультативною місією ЄС.

У рамках Загальнонаціонального Тижня безпеки дорожнього руху в Україні щороку Донецький 
юридичний інститут МВС України спільно з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, 
Українським науково-дослідним інститутом медицини транспорту МОЗ України та приватним автотран-
спортним підприємством «Одіум-Престиж» за підтримки Криворізької міської ради та Міжнародного 
благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП проводить Міжнародну науково-практич-
ну конференцію «Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти».    

Результатом тісної співпраці з 
Європейським Союзом є 
функціонування Інформаційного 
Центру ЄС на базі Інституту. 
Основна мета діяльності Центру – поширення інформації про ЄС та його 
політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам в 
навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європей-
ської інтеграції, а також сприяння участі студентів у дебатах з європейсь-
ких питань. 
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Центр є освітньою локацією, де регулярно проводяться інформаційні 
заходи для студентів, курсантів та викладачів з найбільш актуальних 
питань стосовно діяльності Європейського Союзу, його відносин з 
Україною, презентації освітніх програм ЄС для студентів та молодих 
науковців. 



За підтримки програми «Активні Громадяни» 
Британської Ради в Україні та програмної 
ініціативи «Координаційний центр переміщених 
ВНЗ», ГО «Центр інновацій та сталого міжнарод-
ного розвитку» («CISID»)» у Донецькому юридич-
ному інституті реалізовано такі Пітчинг Проекти 
Соціальної Дії: «Кімната для психологічного 
консультування та тренінгової роботи»; «Семіна-
ри із заходів безпеки поводження зі зброєю». 

З 1992 року відповідно до Протоколу між 
Міністерством внутрішніх справ України та 
Державним міністерством внутрішніх справ 
Баварії про співробітництво у сфері правоохо-
ронної діяльності, Донецький юридичний 
інститут МВС України здійснює співробітництво 
із закладами освіти та практичними 
підрозділами поліції Баварії.

Донецький юридичний інститут активно співпрацює та 
проводить спільні заходи з міжнародними організаціями, 
які здійснюють свою діяльність на території міста, а саме: 

місія ОБСЄ в Маріуполі; 

Консультативна місія ЄС; 

Український науково-дослідний інститут 
медицини транспорту МОЗ України;

HALO Trust; 

Британська благодійна і американська 
некомерційна організації, що займаються 
знешкодженням наземних мін та боєприпасів; 

Британська Рада в Україні. 

Донецький юридичний інститут 
є членом Міжнародної асоціації 
поліцейських.
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– розробка і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ (ОВС) нових техно-
логій психологічних тренінгів з метою формування у працівників ОВС психологічної готовності 
до впевнених дій в екстремальних ситуаціях, навичок ефективної комунікації та розв’язання 
психологічних проблем, які виникають під час службової діяльності, а також для професійного й 
особистісного зростання працівників ОВС

Науково-дослідний центр психотренінгових технологій

Результатом плідної співпраці Інституту з поліцією Баварії 
за підтримки Фонду Ганса Зайделя стали:

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
З АКАДЕМІЧНОЮ СПІЛЬНОТОЮ 
ТА ГРОМАДОЮ

– уможливлював максимальне наближення підготовки майбутніх правоохоронців до умов 
виконання службових обов’язків

Навчальний відділ внутрішніх справ 
аналог спеціалізованого полігона 
Школи поліції м. Нюрнберг

Зазначені заходи та співпраця з вищезгаданими партне-
рами демонструє соціальну відповідальність Донецького 
юридичного інституту, зацікавленість у подальшій 
інтеграції з громадою. Поглиблення взаємозв’язків та 
спільне задоволення потреб інституту та громади Маріу-
поля можливе за умови створення сучасного простору 
для спілкування, проведення спільних заходів з метою 
пошуків додаткових рішень спільних питань. Залучення 
представників місцевих підприємств, установ та організа-
цій до спільного з ДЮІ обговорення потреб працедавців 
дозволить підняти на новий рівень якість освітніх 
програм. Співпраця з представниками ЗМІ, залучення 
більшої кількості жителів міста до Проєкту створить 
умови для подальшого сталого розвитку як Донецького 
юридичного інституту, так і Маріуполя в цілому.
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Завдяки проведеному аналізу вбачається 
доречним та обґрунтованим використання 
сильних сторін і можливостей для ефективної 
роботи та подальшого розвитку Донецького 
юридичного інституту МВС України. З ураху-
ванням виявлених ризиків і загроз, для 
подолання та попередження пов’язаних з 
ними негативних наслідків, Донецький 
юридичний інститут МВС України залишається 
провідним науковим і методичним центром 
відомчої освіти Донеччини, визнаним базовим 
для підготовки фахівців Державної авто-
мобільної інспекції МВС України. Це дозволяє 
колективу займати почесне місце на освітній 
карті України. Протягом 2015-2019 років 
Інститут став центром поліцейської та 
юридичної освіти Східної України, який сприяє 
поширенню наукових знань та проводить 
потужну культурно-просвітницьку діяльність у 
сфері підготовки кадрів для Національної 
поліції України. 

Успішна реалізація Проєкту відповідає інтересам Донецького юридичного інституту, влади та громади 
міста Маріуполя, дозволяє закладу вищої освіти розширити свої можливості, молоді – обрати та отрима-
ти на якісному рівні затребувану професію в рідному місті, а працедавцям – забезпечити себе високо-
кваліфікованими кадрами.

Таким чином, проєкт «EDUCATION OPEN SPACE FOR STUDENTS AND 
COMMUNITY» повністю узгоджується зі стратегічними напрямками 
розвитку Донецького юридичного інституту МВС України. Його реалі-
зація допоможе прискорити та оптимізувати процес досягнення 
поставлених завдань. 

створення умов для отримання якісних освітніх послуг у межах 
Маріуполя;

створення тісних зв’язків між інститутом, громадою, працедавцями 
для спільної реалізації економічного, інтелектуального, культурно-
го потенціалу;

створення платформи спілкування для обміну досвідом та запита-
ми між представниками влади, бізнесу та громадськості з метою 
задоволення потреб кожної з категорій у кваліфікованих кадрах та 
якісних освітніх послугах;

створення умов для всебічного розвитку талановитої молоді міста, 
повної їх професійної та творчої реалізації;

поглиблення міжнародних зв’язків інституту як підґрунтя для 
пожвавлення академічної мобільності, поглиблення та розширен-
ня наукового досвіду та потенціалу фахівців тощо.

Успішна реалізація Проєкту в повній 
мірі відповідає актуальним потре-
бам та цілям, які ставить перед 
собою Донецький юридичний 
інститут МВС України як сучасний 
заклад вищої освіти, а саме: 

Інститут не залишається осторонь актуальних питань 
та організаційних процесів реформування правоохо-
ронних органів. Незважаючи на об’єктивні перепони 
та складнощі, у яких доводиться функціонувати 
Донецькому юридичному інституту МВС України, 
заклад освіти робить усе можливе для якісного 
виконання заходів, спрямованих на реалізацію 
Концепції реформування освіти в Міністерстві 
внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС 
України від 25.11.2016 № 1252. Зазначеним документом 
стратегічного характеру передбачено реалізацію 
принципу «навчання протягом усього життя», що є 
особливо важливим для співробітників поліції 
Луганської та Донецької областей. 

Саме тому Донецький юридичний інститут особливу 
увагу приділяє реалізації всіх необхідних заходів 
щодо створення повноцінних, комфортних умов для 
освітнього процесу, акцентуючи увагу на якості 
підготовки працівників Національної поліції України. 



Звіт-самоаналіз

Донецького юридичного інституту

Маріуполь, 2020

В рамках Проєкту «Відкритий освітнії простір для студентів і громади», що 
реалізується Консорціумом у складі Донецького державного університету 
управління, Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ 
України, Університету Генуї (Італія) та виконкому Маріупольської міської ради, 
за фінансової підтримки Європейського Союзу (Програма «Підтримка ЄС 
переміщеним вищим навчальним закладам на Сході України»), 
ГО «Фонд розвитку Маріуполя» та «Зеленого центру МЕТІНВЕСТ».

Цей документ підготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу. 
Зміст цього документа є виключною відповідальністю Донецького державного 
університету управління, і ні за яких обставин не може розглядатися як такий, 
що відображає позицію Європейського Союзу.


